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Bewonersplatform Bottelare: vergadering van 20 mei 2014: 

Aanwezig: Luc David, Joannes Foucart, Elie Saegeman, Linda Depourcq, Marc De Martelaere, 
Patrick Pisman, Kristien Weyts, Michiel Ouvry 

Verontschuldigd: Rita Dierens 

Agendapunten: 
 Het bewonerscafé van 20 juni 2014 

 De trage wegenwandeling in augustus 2014 en de voorbereidende wandeling op 22 mei 
2014. De fietstocht op 3 juni 2014. Samenwerking met de Milieuraad 

 Meldingen en overleg 

Beslissingen genomen in de vergadering: 
1. Het bewonerscafé van 20 juni 2014 

*Het bewonerscafé zal aangekondigd worden op de lichtborden in Bottelare, Michiel Ouvry zal 
daarvoor zorgen. 

*Kristien Weyts schrijft een aankondiging van het bewonerscafé voor het infomagazine van 
Merelbeke. Mogelijk is de deadline daarvoor al verstreken. 

*De schepen van mobiliteit van Merelbeke, Bertrand Vrijens, heeft zijn aanwezigheid op het 
bewonerscafé bevestigd. Ook de mobiliteitsambtenaar van de gemeente en een afgevaardigde van 
de politie zullen aanwezig zijn. 

*Bij wijze van inleiding zal Bertrand Vrijens eerst de concrete thema’s aangaande Bottelare in het 
mobiliteitsplan van de gemeente uit de doeken doen. 

*Er wordt niet meer op zoek gegaan naar vragenstellers uit het dorp voorafgaand aan het 
bewonerscafé. Het publiek krijgt de kans om vragen te stellen na de inleiding van de schepen en 
nadat het bewonersplatform zelf de verschillende knelpunten aan hem heeft voorgelegd. 

*Het hele overleg met de schepen op het bewonerscafé moet binnen een uur afgerond zijn, hoewel 
meer tijd toegewezen kan worden als er vragen uit het publiek blijven komen. De schepen moet op 
voorhand worden gevraagd om zijn betoog kort en bondig te houden. 

*De mobiliteitsambtenaar en de afgevaardigde door de politie van Merelbeke geven geen 
voorstelling. Zij zijn aanwezig om de schepen bij te staan als er vragen zijn uit het publiek. 

*Aangezien er in het dorp een handtekeningenactie op gang kwam met de vraag naar meer 
veiligheid in de Lindestraat, wordt dat thema bij de knelpunten toegevoegd. Irmine Remue wordt op 
de hoogte gebracht dat het punt besproken zal worden op het bewonerscafé en dat de mogelijkheid 
tot vragenstellen bestaat. 

*Het bewonersplatform zal vragen om de cijfers van de politiemetingen in het dorp openbaar te 
maken. 

*Er zal een extra mail gestuurd worden met de digitale versie van de flyer bijgevoegd als attachment 
om de adressenlijst op de hoogte te houden van de activiteit. 

*Hoewel de vraag naar meer bussen onder de bevoegdheid van De Lijn valt, moet de vraag toch 
worden gesteld. 

 



Bewonersplatform Botterlare 20/05/2014 Verslag vergadering 
 

(praktische info) 

*Paul Coupé wordt gevraagd als fotograaf van dienst. 

*De wijn op de avond wordt verzorgd door Linda Depourcq. Zij zorgt ook voor bloemen en kaarsen. 

*Det de Schynkel wordt gevraagd om versnaperingen te voorzien. 

*Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst opnieuw twee drankbonnen. Kristien Weyts zorgt voor de 
bonnen en een kassa met wisselgeld. 

*De toog wordt bemand door Nico, Ro en eventueel Marcel. 

*Rita Dierens verzorgt de prijslijsten, de lijsten van het vorige bewonerscafé volstaan. 

*Bij het volgende bewonerscafé moet duidelijker zijn wie welk onkostenpapier heeft ingevuld. Daar 
ontstond bij het vorige bewonerscafé onduidelijkheid over. 

2. De trage wegenwandeling in augustus 2014 en de voorbereidende wandeling op 22 
mei 2014. De fietstocht van 3 juni 2014. De samenwerking binnen de milieuraad. 

*De voorbereidende wandeling op 22 mei 2014 begint om 19:00u.  

*De trage wegenwandeling zal in het teken staan van “De ring van Bottelare” om de reeks van 
wandelingen te voltooien. 

*De eigenlijke wandeling op zondag 10 augustus begint om 9:30u en zal ongeveer twee uur duren. 

*Als teken van goede wil wordt er aan de leden van het bewonersplatform gevraagd om zich te 
melden als vrijwilliger bij de activiteiten van “Bottelare Swingt” op 8, 9 en 10 augustus 2014. 

*De fietstocht op 3 juni 2014 begint om 7:15u aan de Sint-Annakapel. 

*In het teken van de samenwerking met de milieuraad worden alle voorzitters samen met een 
afgevaardigde van de lokale bewonersplatformen samen met de milieuraad uitgenodigd om werk te 
maken van een meerjarenplan rond de trage wegen. 

3. Meldingen en overleg 

*De gemeente Merelbeke meldt dat het bewonersplatform nu ook advies mag geven over 
politieverordeningen. Joannes wordt gevraagd om de lokale Chiro hier via mail van op de hoogte van 
te brengen. 

*Het idee om tijdens de vakantie een vakantiekaartje vanwege het bewonersplatform te sturen naar 
de Bottelarenaars werd gelanceerd. Dat kaartje zou een soort flyer zijn waarop ook de nieuwe site 
van het bewonersplatform kan worden voorgesteld, indien die tijdig klaar is. 

*Joannes zal via mail de digitale posters met daarop activiteiten van de gemeente voor de komende 
maanden doorsturen naar het adressenbestand. 

*Er moet worden nagedacht over “banners” die bij activiteiten van het bewonersplatform buiten op 
straat kunnen worden gezet. Om zo de zichtbaarheid van de activiteit te verhogen. 

 

 


